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वमूय उगलामच्मा एक ताव आधी ऩाल्भय ळेतकयी शऱूलाय 
ऩालराांनी घयाच्मा फाशेय ननघारा आणण गोठ्मात जाऊन त्माने 
आऩरा वाथी एफेनेजयरा उठलरे.   



त्माने कां दीर रालरा आणण तो गाडीच्मा खाांफालय टाांगरे. वलमीनुवाय 
फडफडत गाढल एफेनेजयने गाडीच्मा ऩट्टम्ा स्लतःच स्लतःरा फाांधल्मा 
आणण गाडीरा जोडून घेतरे. भग ऩाल्भय उडी भारून गाडीत फवरा 
आणण फाजायारा ननघारा. काांदे, रेट्मुव आणण फीट वलकामरा तो 
ननघारा. 



जलऱजलऱ आठ लाजता ते ळशयात ऩोशचरे. एफेनेजय बफचाया दभनू-
बागनू आऩरे डोके शरलत भोठा चष्भा रालून जभीन शुांगत याहशरा. दशा 
लाजेऩमतं वगळ्मा बाज्मा वलकल्मा गेल्मा. ऩाल्भयचा णखवा आता ऩैळाांनी 
बयरा शोता. घयच्माांवाठी काशी बेटलस्तू घेण्मावाठी त्माने काशी ऩैवे खचय 
केरे. त्माने आऩल्मा वुांदय-जाड्मा फामकोवाठी एक कॅभेया घेतरा. 
आऩल्मा जाडा भरुगा भक वाठी अलजाये घेतरे. त्मारा काशी गोष्टी 
फनलण्माची आलड शोती. आऩल्मा जाड्मा भरुीवाठी त्माने वामकर 
घेतरी, कायण ती फऱ्माच हदलवाांऩावनू ती भागत शोती. आऩल्मा दवुऱ्मा 
जाड्मा भरुावाठी एक शाभोननका घेतरी, कायण तो वांगीत पे्रभी शोता. 
त्माच्मा स्लतःवाठी चाांदीचे घड्माऱ आणण म्शाताया गाढल एफेनेजय 
वाठी,ज्मारा ऊन आलडत नाशी त्माच्मावाठी एक गलताची टोऩी घेतरी.  
 
  एफेनेज़यरा काशी बेटलस्तू मभऱेर अवे लाटत नव्शते. आनांदात राजनू 
त्माने ऩाल्भय ळेतकऱ्मारा मभठी भायरी आणण म्शणारा, “भाझी ळेऩूट 
शरला”  



तशान बागलण्मावाठी त्माांनी वयफत प्मामरे आणण दोघे दऩुायी घयाकड े
ननघारे. जय वगऱां काशी ठीक-ठाक अवेर तय, वगऱां ठीकठाक का 
नवणाय, तय ऩाल्भयच्मा अांदाजानुवाय ते दोघे दऩुायी तीन लाजेऩमतं 
ळेतालय ऩोशचतीर. 



  ऑगस्टचा भहशना शोता,वमूय चभकत शोता.ऊन ताऩत शोते. ते गप्ऩा 
भायत भायत ऩुढे ननघारे. एफेनेजय म्शणारा, जय ऩाऊव ऩडरा तय फयां 
शोईर, आणण ळाांत लाटेर. ऩाल्भयने त्माच्मा शो भध्मे शो मभवऱरे.  



 भग दोघे ककड्माांचे आलाज – ककय–ककय, ककरबफर ऐकत चुऩचाऩ ऩुढे 
ननघारे. ऩाल्भय ळेतकऱ्माने रार यांगाच्मा कऩड्माने आऩरे कऩाऱ 
ऩुवरे आणण तो आऩल्मा घयाचा वलचाय करू रागरा. तो रलकयच 
आऩल्मा पे्रभऱ भोठ्मा ऩरयलाया जलऱ ऩोशचेर आणण त्माांना बेटलस्तू 
हदल्मालय त्माांच्मा चेशऱ्मालय कवा आनांद हदवेर, तो आनांद त्मारा 
फघामचा शोता. 



थोड्माच लेऱात जांगरातल्मा एका खडकाऱ यस्त्मालरून गाडी जाऊ 
रागरी. जळी गाडी चढ-उतायालरून जाऊ रागरी तवे गाडीरा काळ्मा 
ढगाांनी घेयरे. लेगाने शला लाशू रागरी आणण झाडाची ऩाने जोयाने 
इकड ेनतकड ेउडू रागरे. भग ज्मा ऩालवाची आव त्माांना रागरी 
शोती, तो शी आरा. आधी शऱूशऱू भग भवुऱधाय. 



वडकेलयची धूऱ गामफ झारी. त्माच्मालय ऩाणी आरे. वरुुलातीरा 
लीजेची बीतीदामक गजयना दयूलरून ऐकू आरी, भग ती खूऩ 
जलऱ आरी आणण भग तरलायी वायखी ती झाडाच्मा भधोभध 
जोयात ऩडरी. 



एफेनेज़य आणण ऩाल्भय ळेतकऱ्माने लीज झाडालय ऩडताांना ऩाहशरी. 
दोघे खूऩ घाफयरे. दोघाांऩैकी कोणाराच भयामचे नव्शते. 



  झाड गाडीलय लेगाने ऩडत शोते. जवे झाड गाडीलय ऩडरे आणण गाडी 
जोयात शररी. डुक्कय आणण गाढलारा काशीच रागरे नाशी मारा 
चभत्काय वभजामरा ऩाहशजे. दोघे पाांद्मा आणण ऩानाांभध्मे झाकरे गेरे 
आणण गाडी दरदरीत पवरी. 
  ऩाल्भयने एफेनेजय कड ेऩाहशरे आणण भग लय आकाळात ऩाहशरे आणण 
म्शटरे, “भी आता कवा भाझ्मा पे्रभऱ ऩत्नी आणण भरुाांकड ेजाऊ 
ळकेर?” मालय गाढलाने काशीच उत्तय हदरे नाशी आणण देलानेशी काशी 
उत्तय हदरे नाशी. आऩल्मा प्रवनाफद्दर जास्त वलचाय न कयता त्माने 
झाडाच्मा ऩडरेल्मा पाांद्माभध्मे शात घारनू भकै वाठी खयेदी केरेरी 
अलजायाांची ऩेटी ळोधून काढरी. आणण त्मातून कुऱ्शाड आणण कयलत 
काढरी. 
  



“कोणीवदु्धा मालय वलवलाव ठेलणाय नाशी,” एफेनेजय म्शणारा. “चरा 
एक पोटो घेऊ मा.” त्माने श्रीभती ऩाल्भयचा कॅभेया ळोधून काढरा. 
आऩरे डोके काळ्मा पडक्माने झाकरे, डुक्कयाचे जोय-जोयात झाड 
काऩताांनाचे यागीट चेशऱ्माचा पोटो त्माने काढरा. भग ते दोघे फयोफय 
कय-कय, कय-कय अळी कयलत चारलू रागरे. थोड्माच लेऱात झाडाचे 
तुकड-ेतुकड ेझारे आणण त्मातून गाडी फाशेय आरी. ऩाऊवशी थाांफरा 
आणण वमूय ऩयत चभकू रागरा. आणण शला ऩयत गयभ शोलू रागरी. 



झाडाच्मा लजनाभऱेु गाडीचे चाक चचखरात पवरे शोते. एफेनेजयरा 
त्माचे म््ताये ऩाम वयऱ करून गाडीरा जोयात ढकराले रागरे. आता 
कोणताशी उमळय शोलू नमे अळीच ऩाल्भयची इच्छा शोती. तवाशी एलढा 
उळीय झाराच शोता. त्मारा भाहशत शोते, घयातीर रोक चचांतेत अवतीर.  



काशी लेऱाने गाडी एका राांफ चढालय ऩोशचरी. भध्मेच यस्त्मात गाडीरा 
जोयात झटका रागरा. गाडीच्मा एका चाकाचा नट वरै शोलून ननघारा 
शोता. त्माभऱेु चाकाने गाडीरा अरवलदा म्शटरे आणण जोयात डोंगयालरून 
खारी आरे. ऩाल्भयने  आऩल्मा जागेलरून उडी भायरी आणण त्मा 
चाकाच्मा भागे गेरा, “बाला थाांफ!” तो ओयडरा, “कृऩमा थाांफ, नाशीतय भी 
कधीच घयी ऩोशचू ळकणाय नाशी. भाझी फामको आणण भरेु लाट ऩशात 
अवतीर.”चाकारा ऩाल्भयच्मा दःुखात काशी रुची नव्शती. ते उड्मा 
भायत,घवयत जोयात ऩऱत शोते. आणण बफचाये डुक्कय शताळ शोलून, अश्रू 
गाऱत त्माच्मा भागे धालत शोते.  
ऩाल्भयने भरुावाठी घेतरेरी शाभोननका त्माच्मा णखळात शोती, नतची 
जाणील त्मारा झारी. त्माने ती फाशेय काढरी आणण दभ घेत घेत तो एक 
धून लाजलू रागरा.  
                     रयथ-भ,ू ज़ी-ज़,ू  
                     ज़ी-ज़्ली 
                     ज़्लाडर ब्राडर डू   



चाकारा धून चाांगरी लाटरी. तो थोडा डगभगरा आणण भग धून 
ऐकण्मावाठी एका जागेलय रडुकरा. ऩाल्भयने रगेच त्माच्मा कभानीरा 
ऩकडरे आणण त्मारा यागलू रागरा. भग त्मारा ओढत डोंगयालय 
आणरे आणण त्मात नट फवलून ऩक्के केरे. एफेनेजय फडफडत शोता, 
की चाकाांना आऩरेच डोके अवते. आत्ताऩमतं चाय लाजनू गेरे शोते. 
  
"एफेनेज़य, तू जोयात चार ूळकतो?”  



“भी खूऩ थकरो आशे.” 
ऩाल्भय म्शणारा, “भरा भाहशत आशे.” 
“भाझ्मालय एक-दोन चाफूक भाय,” एफेनेज़यने वचुलरे..  
“शरके नाशी तय जोयात भाय.” 
  
ऩाल्भयने शलेत चाफुक कपयलरा आणण लरून शऱूच तो भायरा,  
“ऩटाऩट चर!” तो म्शणारा.    
एफेनेज़य कोयड्मा यस्त्मालरून जोयात धालू रागरा. 



थोड ेऩुढे जाताच, एफेनेज़यरा यस्त्मालय एक कावल हदवरे. त्मारा 
लाचलण्माच्मा नादात त्माचे खुय एका खड्ड्मात ऩडरे. थोड्मा लेऱ तो 
रांगडरा, भग यस्त्माच्मा भध्मेच त्माने ऩडून घेतरे आणण दःुखाने तो 
कन्शू रागरा, त्माच्मा कन्शण्माचा आलाज दऱ्माखोऱ्मात ऩवयरा.    



"काम झारां?" ऩाल्भयने गाडीतून उतरून वलचायरे. ”ऩाम भयुगऱरा 
अवां लाटतां.” एफेनेजय यडत यडत म्शणारा. “भागच्मा डाव्मा ऩामात.” 
अवे म्शणत तो ऩयत लेदनेने कन्शू रागरा. 

“कन्शून खयांच काशी पामदा शोणाय आशे का? डुक्कयाने अधीय शोलून 
वलचायरे. “तुरा खयांच अवां लाटतां की ऩाम भयुगऱरा आशे?” उबे 
याशण्माचा प्रमत्न कय. एफेनेज़यने प्रमत्न केरा. “लेदनेभऱेु भी उबे याशू 
ळकत नाशी,” तो म्शणारा.  



गाढल ऩयत कण्शरे, मालेऱी त्माच्मा आलाजात अांवतोऴ शोता. “आता 
कवे तुम्शी तुभच्मा चचांतेत अवणाऱ्मा ऩत्नी आणण भरुाांजलऱ घयी 
ऩोशचार, शे भरा भरा कऱत नाशी. ओश भी ककती वलचचत्र अवे गाढल 
आशे.भरा भाझी राज लाटते आशे.”  
  
"फकलाव फांद कय!" ऩाल्भय जोयात म्शणारा. त्माने एफेनेज़यच्मा दोऱ्मा 
वोडल्मा आणण त्मारा कवेफवे गाडीत चढलरे.  



गाढल गाडीत ऩडून ऩाल्भय ळेतकऱ्मारा फघत याहशरे. जो  
आऩल्मा ऩोटालय ऩटे्ट फाांधून गाड़ी ओढत शोता. ओझ ेओढणाऱ्मा 
जनालयाच्मारुऩात त्माचा पोटो काढत एफेनेजय ओयडरा,  
“चभत्कारयक जोडी!" 



ऩाल्भय ळेतकऱ्माने जोयात गाडी खेचरी.गाडी ननघारी. रलकयच ते 
ननघारे. एफेनेजय ते अजफ लाटत शोत.े त्माचा आऩल्मा डोळ्माांलय 
वलवलाव फवत नव्शता. त्मारा प्रलावी शोण्मात भजा मेत शोती. तो वलचाय 
कयत शोता की, त्माांनी बवलष्मात अळीच फदरनू-फदरनू गाडी चारलामरा 
शली. 
  
एफेनेज़य फवल्माभऱेु गाडी खूऩ जड झारी शोती, थोड्माच लेऱात 
डुक्कयारा आऩरा लेग कभी कयाला रागरा. भग चाकाांचा कय कय 
आलाजाच्मा वाथीने प्रलाव वरुु याहशरा. 



ते शॉथोनय-हशररा वाधायणऩणे वशा लाजता ऩोशचरे. ऩाल्भय ळेतकयी 
आऩल्मा थकरेल्मा ऩालराांनी, ढकरत, ओढत आलाज कयत कवाफवा 
चढालरून गाडी ओढत शोता. गाडीत झोऩरेल्मा एफेनेजयरा त्माची द्मा 
आरी. “ळाब्फाव ऩाल्भय, तो म्शणारा, “तू तय कभार केरीव.” 
प्रोत्वाहशत कयणाऱ्मा मा ळब्दाची डुक्कयारा भदत झारी. मा ळब्दाभऱेु 
ऩाल्भयरा इतकी ताकद मभऱारी की त्माने डोंगयाच्मा टोकाऩमतं गाडी 
चढलरी. 
  नतथे त्माने एक षण आयाभ केरा आणण ऩुढच्मा उतायाकड ेऩाहशरे.  
त्माने वलचाय केरा की आता गाडी स्लतःच स्लतःचे लजन घेलून खारी 
उतयेर आणण त्मारा पायवे काशी कयाले रागणाय नाशी. 
  



वरुुलात एका उडीने झारी. भग अचानक वगऱे एकदभ लेगात वरुु 
झारे. गाडी डुक्कयारा ऩऱलत शोती. त्माचे ऩाम उरट-ऩारट ऩडत 
शोते. तो गाडीच्मा आधायाने शलेत झरुत शोता. त्माचे ऩाम गोर गोर 
कपयत शोते. त्मारा ऩुया वलवलाव शोता की, आज त्माचा ळेलटचा 
हदलव आशे. त्माचा बतूकाऱ त्माच्मावभोरून जालू रागरा. एफेनेज़यने 
देलाच्मा फाफत आऩरी ननयाळा व्मक्ती केरी ऩण गाडीचे बे्रक 
रागामरा थोडा लेऱ रागरा.. 



चाकां  खड्ड ेआणण दगडाांना रागनू उरटी झारी, एक वलचचत्र खफड –
धफड आलाज आरा आणण ते गाडीतून ननघून लेगलेगळ्मा हदळाांना 
ऩडरे. एफेनेजयने गाडीच्मा भागच्मा फाजरूा उडी घेतरी. आणण ऩाल्भय 
गाडीच्मा खारी जभीन चाटू रागरा. 



आता गाढल,डुक्कय आणण जी गाडी कधी शोती नतचे तुकड ेतुकड ेडोंगयाच्मा 
कोऩऱ्मा कोऩऱ्मात ऩडरे. “तू ठीक आशे ना?” ऩाल्भयने वलचायरे. “भी ककती 
फया आशे शे वभजण्मावाठी भरा खूऩ लेऱ रागेर.” एफेनेज़य म्शणारा.  
“तू कवा आशेव?” “वगऱां काशी दखुत आशे,” ऩाल्भय म्शणारा. 
 “ऩण गाडीमळलाम काशी तुटरे नाशी.” त्माांनी एक-दवुऱ्माकड ेफनघतरे आणण 
डोकां  शरलरां. “गाडी तय आता दरुुस्त शोलू ळकत नाशी,” डुक्कय म्शणारा. 
“जगातरा भोठ्मातरा भोठा भॉकेननक वदु्धा ती दरुुस्त करू ळकत नाशी. 
एफेनेज़य म्शणारा. 
 “आता आऩण काम कयामचां?" ऩाल्भय ळेतकयी आऩल्मा लेदनादामी आला 
जात म्शणारा.   
 एफेनेज़य म्शणारा, “अवे लाटते की आता तुराच भरा ऩाठुांगऱी घ्मालां 
रागेर.” 
 “एक मभननट थाांफ!” त्मारा वामकरची आठलण आरी, जी डझेीच्मा 
पुराांभध्मे ऩडरी शोती. 
 



"भज़ा आरी!" ऩाल्भय म्शणारा "फव, आता काभ झारां!" तो वामकर लय 
स्लाय झारा आणण त्माने ती थोडी चारलून ऩाहशरी. आऩरां काभ शोईर. 
त्माने शुकुभ वोडरा, “चर, रलकय चर!” 
त्माने गाडीतरी अलजायाांची ऩेटी वामकरच्मा कॅरयमयरा फाांधरी आणण 
कॅभेया आणण इतय वाभान एफेनेजयच्मा ऩाठीलय हदरे. भग ऩाल्भय 
वामकरलय फवरा आणण एफेनेजय फवण्माची तो लाट ऩाशू रागरा. 
एफेनेजय ऩाल्भयरा ऩाठीभागे ऩकडून आणण आऩल्मा खुयाांनी वामकरच्मा 
शांड्र ऩकडून फवरा. 



ते दोघे खूऩ थकरे शोते. ऩाल्भय थकरेल्मा ऩामाांनी थयथयत ऩैडर 
भायत शोता. दोघे यस्त्मालरून आडले-नतडले चाररे शोते. थोड्माच 
लेऱात एफेनेजय डुक्कयाच्मा खाांद्मालय झोऩून घोरू रागरा. ऩाल्भय 
वलचाय करू रागरा, “भी ऩण हशयव्मा गलतालय झोऩुत भाझ्मा मभत्रा 
वायखा घोरू ळकरो तय,” ऩण भग त्मारा आऩरी भरेु आणण पे्रभऱ 
फामकोचे वुांदय डोऱे आठलरे. 



भरुां आणण ऩत्नीच्मा पे्रभाभऱेु त्मारा चारण्त याशण्माची ताकद मभऱारी. 
ऩयांतु जवा-जवा वमूय अस्तारा जालू रागरा, तव तळी थकल्माभऱेु 
वामकर अचधक आडली-नतडली चार ूरागरी. 
 आता एक हदलव वांऩत आरा शोता. गेटजलऱ लाट ऩाशणाऱ्मा भरुाांनी 
ऩशाडालय एक भोठी आकृती आणण नतच्मा ऩाठी फवरेरी अजनू एक 
भोठी आकृती ऩाहशरी. त्माांनी रगेच ओऱखरे की, कोण मेत आशे. ते 
आऩल्मा प्रवनाांच्मा फयोफयीने त्माांना बेटामरा लेगात ऩऱारे.  



श्रीभती ऩाल्भय, जी स्लमांऩाकघयातून वगऱां काशी फघत शोती. लेगाने शवत 
शवत आणण एकभेकाांना बेटत ती शी वगळ्माभध्मे वाभीर झारी. नतचा 
ऩती शवतशी शोता आणण आनांदाने यडतशी शोता. म्शाताया एफेनेज़य ऩण 
त्माचा आनांद दाखवलण्मावाठी जोयात णखांकाऱरा. वगळ्माांना मातच आनांद 
शोता की प्रलावी वयुक्षषत घयी ऩयत आरे.  

 थोड्मा लेऱाने वगऱेजण जेलामरा फवरे. ऩण बफचाऱ्मा 
एफेनेजयरा अांथरुणालयच खाले रागरे कायण त्माचा एक ऩाम 
भयुगऱरा शोता आणण त्मारा ऩोल्टी फाांधरी शोती. 




